Bijlage B Documenten en Rapporten categorie "Niet ter inzage"
Algemeen: De wijkraad MSW heeft vastgesteld op welke wijze de gemeente Arnhem in dit
proces uitvoering heeft gegeven de relevante documenten (onderzoeken/besluiten
/rapporten en overige stukken) op de juiste wijze toegankelijk of beschikbaar heeft gesteld
of juist nagelaten heeft dat te doen.
Omgevingsvergunning: De digitale bestanden die gezamenlijk de juridisch geldende
ontwerp- omgevingsvergunning vormen zijn te vinden op het webadres:
https://www.arnhem.nl/ruimtelijkeplannen/plannen/NL.IMRO.0202.OGV912-/NL.IMRO.0202.
OGV912-0201/ dd. 17-3-2017
[To Parent Directory]
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curves and noise levels
186272 b_NL.IMRO.0202.OGV912-0201_2.pdf Rapport Enercon
317137 d_NL.IMRO.0202.OGV912-0201.pdf
Ontwerp besluit omgevingsverg
6627 g_NL.IMRO.0202.OGV912-0201.xml
niet te openen
268611 i_NL.IMRO.0202.OGV912-0201_1.pdf grens van inrichting
25178 i_NL.IMRO.0202.OGV912-0201_2.pdf aanzicht windturbine
299534 i_NL.IMRO.0202.OGV912-0201_3.pdf overzicht windpark
272460 i_NL.IMRO.0202.OGV912-0201_4.pdf turbine 1 t/m 4
23294 NL.IMRO.0202.OGV912-0201.gml
niet te openen
2340430 t_NL.IMRO.0202.OGV912-0201.pdf
onderzoek luchtkwaliteit Kleefse Waard

Constatering: Een aanzienlijk aantal documenten ontbreekt bij de eerste tervisielegging,
zoals: de aanvraag omgevingsvergunning, onderzoek naar effecten van objectverlichting,
slagschaduw, geluid en externe veiligheid niet compleet, bedrijvenlijst, kapvergunning en,
transportplan tijdens de bouwperiode. Voorts een bouwplan, een bouwveiligheidsplan, een
trillingenonderzoek op de waterkeringen, een exploitatieplan, een plan voor de stilstand
voorziening, bodemonderzoek op de locaties van turbine 3 en 4.
Ook grondwateronderzoek op deze locatie ontbreekt.
Bovendien zijn niet aanwezig: Onderzoek naar effecten van een kleine mast en grote
rotordiameter, de verklaring van geen bezwaar van defensie met betrekking tot de CTR
zone evenals de verklaring van betrokkenheid van de bewoners van Veerweg 23 en 25, een
bemalingsplan waaruit blijkt dat er geen beïnvloeding plaatsvindt van (nabijgelegen)
grondwaterverontreinigingen.
Nalatig handelen: In de stukken wordt verwezen naar het MER / MER-bijlagen maar die
zijn niet bij de ontwerp-omgevingsvergunning noch digitaal, noch analoog ter inzage gelegd.
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Overzicht ontbrekende documenten
In tabel 6.1 ‘Overzicht (niet uitsluitend) nog aan te leveren bescheiden/gegevens’ in de
‘Toelichting op aanvraag flexibele omgevingsvergunning’ wordt nog een overzicht van nog
aan te leveren documenten gegeven:
 Specificaties definitief gekozen windturbines en bijbehorende fundatie specificaties
 Definitieve locaties transformatiehuisjes/inkoopstation
 Akkoord van defensie ontbreekt
 Verklaring van betrokkenheid (bewoners Veerweg 23 en Veerweg 25)
 Nieuwe onderzoeksrapporten voor geluid en externe veiligheid: afgestemd op de
definitief gekozen windturbine.
Documenten uit coördinatiebesluit
Van de lijst van te coördineren procedures beschreven in het coördinatiebesluit ontbraken
de volgende documenten:
a. omgevingsvergunningen op grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht
( met inbegrip van eventueel benodigde verklaring van geen bedenking; verklaring geen
bedenking ontbreekt
b. vergunningen op grond van de Natuurbeschermingswet 1998; is nog in procedure.
c. vergunningen op grond van de Wet milieubeheer;
d. ontheffingen op grond van de Flora en faunawet;
e. vergunningen op grond van de Waterwet; ontbreekt
f. vergunningen op grond van de Wet bodembescherming; ontbreekt
g. besluiten op grond van de Keur van het Waterschap Rijn en IJssel met betrekking tot het
verrichten of doen verrichten van handelingen aan of nabij een watergang of waterkering.
ontbreekt
Conclusie: In feite is hier sprake van het indienen van een zienswijze op een incompleet
maar vooral fictief plan. Dit is strijdig met principes van behoorlijk bestuur en de AWB.
Vervolg: Twee weken na sluiting van de inzagetermijn, op 5-5-2017, werd een aanvullende
studie slagschaduw m.b.t. worst case scenario, die als aanvulling op eerder onderzoek aan
de Commissie m.e.r. was toegestuurd, aan een beperkte groep, uitsluitend inzenders van
een zienswijze, toegestuurd met de mogelijkheid hierop met wisselende termijnen van 14
dagen een zienswijze te geven.
Incomplete stukken naar de gemeenteraad:
 Op 26 juni 2017 stond Bijlage 26, Aanvulling op het MER inclusief bijlagen-klein (17.18
MB) onverwacht op de lijst van vergaderstukken van de gemeenteraad.
 De aanvulling op het MER bestond uit een bestand met 4 bijlagen, van bijlage 3
ontbraken de bijlagen 2 en 3 (het is verwarrend dat de gemeente alles als bijlage
benoemt),
 Aan de Aanvulling op het MER waren nog 3 andere bestanden toegevoegd.
 Op 18-7-2017 werd het bestand ter inzage gelegd als Bijlage 26 Aanvulling MER.
De tweede tervisielegging:
De tweede tervisieleggging maakte de procedure niet completer of duidelijker, integendeel;
 Digitaal hadden alle documenten een ander documentnummer gekregen.
 De vergunningaanvragen waren nu in het document van het rapport van Vestas gezet.
 Een toelichting op de aanvraag flexibele omgevingsvergunning dd. 17-1-2017 werd nu
toegevoegd inclusief 7 bijlagen
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Aan deze toelichting ontbrak bijlage 3 verklaring van betrokkenheid bewoners Veerweg
De bijlage 4, ILT informatieblad blijkt nu een nieuw toegevoegd document.
Uit de aanvraag blijkt niet dat het zou gaan om een flexibele vergunning.

Nieuwe Melding
Ter inzage op arnhem.nl/ruimtelijkeplannen/plannen etc. 18-7-2017
[To Parent Directory]
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Was doc.nr.
961649 b_NL.IMRO.0202.OGV912-0301_1.pdf alle verg.aanvragen
gezet voorapport Vestas, Power curves and noise
levels V117-3.3 MW, Mk2, IEC2A
74906903
186272 b_NL.IMRO.0202.OGV912-0301_2.pdf
351085 d_NL.IMRO.0202.OGV912-0301.pdf 2 keer aanwezig
317137
6898 g_NL.IMRO.0202.OGV912-0301.xml
niet te openen
6627
299358 i_NL.IMRO.0202.OGV912-0301_1.pdf overzicht windpark
299534
272279 i_NL.IMRO.0202.OGV912-0301_2.pdf turbine 1 t/m 4
272460
268435 i_NL.IMRO.0202.OGV912-0301_3.pdf grens van de inrichting 268611
24979 i_NL.IMRO.0202.OGV912-0301_4.pdf aanzicht windturbine
25178
23478 NL.IMRO.0202.OGV912-0301.gml
niet te openen
23294
3443888 t_NL.IMRO.0202.OGV912-0301.pdf
Nieuw doc. Toelichting
op aanvraag flexibele omgevingsverg.17-1-2017
351085 vb_NL.IMRO.0202.OGV912-0301.pdf 2 keer aanwezig, definitief
Besluit omgevingsverg.

Constatering bij fysieke inzage:
 Gegeven de verwarring dan wel onduidelijkheid ten aanzien van compleetheid en
toegankelijkheid heeft de wijkraad fysieke inzage aangevraagd.
 Bij het Loket BWL waren 19-7-2017 de ter inzage gelegde documenten niet compleet.
 In het ‘Overdrachtsformulier terinzagelegging bestemmingsplan’ dd. 18-7-2017 waren
de omschrijvingen van ‘Bijlagen omgevingsvergunning’ (bijlage …) aangepast
 De bijlagen waren doorgenummerd als bijlage 28 t/m 38. Tevens was e.e.a. aangevuld
met bijlage uit het bestemmingsplan.
 Navraag bij een ambtenaar leverde twee dagen later een opnieuw aangepast
Overdrachtsformulier (bijlage ..) op, maar nog steeds geen compleet dossier.
Aankondiging bij rectificatie:
 Op 1-8-2017 volgt een rectificatie (Gemeenteblad nummer 132295) van bekendmaking
17-7-2017 gewijzigd vastgesteld bestemmingsplan “Windpark en zonneveld Koningspleij
Noord’ en omgevingsvergunning Windpark.
 Gebleken was dat er abusievelijk enkele stukken niet ter inzage waren gelegd. Het ging
om de Zienswijzenota, de lijst van indieners zienswijzen en reacties en het
Wijzigingenoverzicht bestemmingsplan.
 De inzage termijn werd van 2-8-2017 t/m 12-9-2017.
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Na rectificatie ter inzage op arnhem.nl/ruimtelijke plannen/plannen etc. 2-8-2017
[To Parent Directory]
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961649 b_NL.IMRO.0202.OGV912-0301_1.pdf
alle aanvragen gezet voor
rapport Vestas, Power curves and
noise levels V117-3.3 MW, Mk2, IEC2A
186272 b_NL.IMRO.0202.OGV912-0301_2.pdf
351085 d_NL.IMRO.0202.OGV912-0301.pdf 2 keer aanwezig, definitief besluit
omgevingsverg.
6898 g_NL.IMRO.0202.OGV912-0301.xml
niet te openen
299358 i_NL.IMRO.0202.OGV912-0301_1.pdf
272279 i_NL.IMRO.0202.OGV912-0301_2.pdf
268435 i_NL.IMRO.0202.OGV912-0301_3.pdf
24979 i_NL.IMRO.0202.OGV912-0301_4.pdf
23478 NL.IMRO.0202.OGV912-0301.gml
niet te openen
3443888 t_NL.IMRO.0202.OGV912-0301.pdf
351085 vb_NL.IMRO.0202.OGV912-0301.pdf 2 keer aanwezig

Constatering na rectificatie:
 Op 8-8-2017 wilde de wijkraad vaststellen of nu duidelijkheid bestond over de ter inzage
gelegde documenten. De wijkraad trof deze documenten in een grote wanorde aan.
 Verschillende documenten van de omgevingsvergunning lagen er dubbel. Een
overdrachtsformulier ontbrak,
 De lijst van ter inzage gelegde documenten was dezelfde als van 18-7-2017 (bijlage ..).
 Niet op de lijst, maar wel aanwezig ter inzage waren :
o Staatscourant nr. 41410 dd. 17-7-2017,
o het coördinatiebesluit dd. 19-12-2017,
o Bijlage 1 bij het raadsbesluit + vaststelling bestemmingsplan en
o doc.nr.: PM zaaknr. 121934.
o Bijlage 31 +33 + 34 + 36 lagen er twee keer,
o bijlage 15 stond twee keer op de lijst maar was niet aanwezig.
o Wijzigingenoverzicht Windpark en zonneveld KP-N was aanwezig (niet op de lijst).
 Nieuw ter inzage was het ‘Ontwerpbesluit Wet Natuurbescherming’ van Gedeputeerde
Staten. Dit document stond niet op de lijst. Deze procedure loopt nog en is daarbij ook
niet ter inzage geweest.
Conclusie in beroep:
Op geen enkele wijze was de gemeente Arnhem in staat dit proces conform de lijnen van
documentaire informatievoorziening, fysieke ter inzage legging en procedureel op correcte
wijze volgens wet- en regelgeving, AWB uit te voeren. Belanghebbenden worden zo ernstig
in hun belangen geschaad. Zo wordt ook een eerlijke procesgang op basis van de juiste en
relevante en toegankelijke documenten onmogelijk gemaakt.
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